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Vaļasprieks, kas pārtapis profesijā
Agrita Blumberga

Orientēšanās kluba «Ziemeļ-
kurzeme» vadītājs un Latvijas 
Orientēšanās federācijas sporta 
metodiķis Aigars Vārna uzskata, 
ka darbs ir viena no svarīgāka-
jām dzīves sastāvdaļām un ikvie-
nā darbā iespējams atrast kādu 
plusiņu. Tikpat nozīmīgi ir va-
ļasprieki, bez kuriem dzīve būtu 
vienmuļa un bezkrāsaina. Ja ho-
bijs pārtapis par nodarbošanos, 
ar kuru pelnīt dienišķo maizi, 
atliek vien pateikties par iespēju, 
ko dzīve sniegusi.

Par savu dzimto vietu Aigars 
sauc Jelgavu — skolas gadus viņš 
aizvadījis studentu pilsētā, bet pēc 
augstskolas absolvēšanas uzsācis 
dzīvi Talsos. «Ģimenē bijām čet-
ri — mums ar māsu, kura šobrīd ir 
apglabāta, bija trīs gadu starpība. 
Šad tad paplūcāmies, šad tad sa-
strādājām nedarbus — kā jau bērni. 
Iespēju robežās brīvdienās mēģinā-
jām izklaidēties — katru sestdienu, 
svētdienu kaut kur braucām, gājām 
sēņot, ogot, un, tā kā dzīvojām pie 
Lielupes, vizinājāmies ar motorlai-
vu un bieži makšķerējām.

Mācījos nelielā lauku skoliņā — 
Aizupes astoņgadīgajā skolā (ta-
gad — Aizupes pamatskola) — un 
biju teicamnieks. Dikti blēņoties 
nevarēju — mamma bija pavāre un 
strādāja skolas virtuvē, līdz ar to, 
ja kaut ko sastrādāju, mamma to 
uzzināja pati pirmā. Tētis bija elek-
triķis — sovhoza siltumnīcu pārņē-
ma vācu kompānija un lielā platībā 
sāka audzēt gurķus. Tad viņš bija gan 
elektriķis un mehāniķis, gan palīg-
strādnieks — darīja visu, ko vajadzē-
ja. Mamma bija diezgan spītīga un 
vienmēr sasniedza izvirzītos mērķus, 
savukārt tētis pēc rakstura bija mie-
rīgs un kluss — domāju, ka manī ir 
kaut kas no abiem vecākiem,» stāsta 
Aigars.
Tā kā bērnībā un jaunības gados
viņš bija salīdzinoši aktīvs — dejoja 
tautas dejas, spēlēja volejbolu, zīmē-
ja, dziedāja korī un pārstāvēja skolu 
olimpiādēs, brīvā laika praktiski ne-
atlika. Neskatoties uz to, ka Aigars 
bija teicamnieks un centās attīstīt 
sevi dažādās jomās, laiku pa laikam 
gadījās pastrādāt arī kādu nedarbu. 
«Dzīvojām lauku mājā pie pilsētas 
robežas, un, kamēr ome bija dzīva, 
mums piederēja gotiņa. Atceros, 
ka vienu reizi tā bija norāvusies un 
kaut kur aizbēgusi. Tad vecāki lika 
pieskatīt mazo māsiņu un paši aiz-
gāja meklēt govi. Man toreiz nebija 
vairāk par pieciem, sešiem gadiem, 
un kā gadījās, kā ne — novērsos, un 
māsa izvēlās uz dīvāna. Vecāki par 
sodu ielika mani pagrabā, bet pēc 
tam to ļoti nožēloja, jo pagrabā bija 
daudz odu, kas mani sakoda,» sme-
jas Aigars.

Skolas laikā viņš sapņoja kļūt par 
ekskavatoristu, taču dzīves vēji viņu 
aizpūta citā virzienā. Pēc Jelgavas 
2. vidusskolas absolvēšanas Aigars 
iestājās Latvijas Universitātes Fizi-
kas un matemātikas fakultātē. «Pa-
matskolā man padevās matemātika 
un eksaktās zinātnes, tāpēc sāku 
mācīties klasē ar matemātikas novir-
zienu. Pēc tam aizgāju uz Fizikas un 
matemātikas fakultāti, kur studēju 
fizikas pedagoģiju. Man nebija kon-
krētas idejas, par ko vēlos kļūt, un uz 
matemātikas novirzienu bija ļoti liels 
konkurss, tāpēc izvēlējos specialitāti, 
kur tas ir mazāks. Augstākā izglītība 
sniedz pieredzi un dažādus plusus, 
bet man neizdevās izmantot savu 
specialitāti. Nostrādāju vienu mācī-
bu gadu, kas vienlaikus bija prakses 

«Trenējos vismaz četras reizes nedēļā — 
skrienu, spēlēju volejbolu, vingroju un, neska-
toties uz laika apstākļiem, mēģinu būt aktīvs,» 
teic Aigars Vārna.

Daiņa Kārkluvalka foto

Kopā ar sievu Inesi un meitu Everitu.

Orientēšanās klubs «Ziemeļkurzeme» ir iz-
pleties gandrīz pa visu Latviju — tajā darbojas 
cilvēki ne vien no Ventspils, Dundagas un Tal-
siem, bet arī tālākām vietām.

Albuma foto

2016. gadā Latvijas kausa 
izcīņā savā vecuma grupā Ai-
garam izdevās savākt lielā-
ko punktu summu un izcīnīt 
1. vietu republikā.

Aigars, vidusskolu beidzot.

gads, Ozolnieku vidusskolā, un ar to 
viss beidzās. Protams, pedagoģiskā 
izglītība šobrīd lieti noder manā pa-
matdarbā.
Strādāt par fizikas un 
astranomijas
skolotāju nebija viegli — rūdīts sko-
lotājs zina, kā vadīt stundu, bet man 
katrai nodarbībai bija jāgatavojas 
vismaz divas stundas. Tā kā mana 
un skolēnu gadu starpība bija ne-
liela, meitenes mēģināja iegūt labas 
atzīmes ar koķetēšanas palīdzību. 
Tajā brīdī skolotāja amats bija ap-
maksāts ļoti švaki — jaunam skolo-
tājam tika piešķirta zemākā katego-
rija,» skaidro Aigars. Drīz vien viņš 
saprata, ka ar nopelnīto naudu būs 
grūti izdzīvot, un izvēlējās citu no-
darbošanos.

Pirmo darba pieredzi Aigars ie-
guva jau vidusskolā — tolaik mā-
cību kombinātā bija iespējams gūt 
priekšstatu par dažādām profesi-
jām. Viņš izvēlējās virpošanu un 
pirmo darba pieredzi ieguva lauk-
saimniecības mašīnbūves rūpnīcā. 
Pēc augstskolas absolvēšanas viņš 
ieprecējās Talsos un sāka nodarbo-
ties ar tirdzniecību. «Pēcpadomju 
gados visa tirdzniecība notika uz 
tirgus laukuma, jo veikalos daudz 
ko nevarēja nopirkt. Sapratu, ka 
nevēlos visu laiku sēdēt tirgus lau-
kumā un atvēru veikalu «Nieciņš». 
Diemžēl, laikiem mainoties, pa-
rādījās lielveikali un apgrozījums 
saruka. Tad sāku domāt par citiem 
darbiem — pa vasarām iepirku 
ogas, pāris gadus strādāju fotosalo-
nā un kādu brīdi biju bezdarbnieks. 
Centos katrā darbā atrast pozitīvo. 
Darbs ir viena no svarīgākajām dzī-
ves sastāvdaļām, un cilvēks var būt 
laimīgs, ja viņam patīk sava nodar-
bošanās,» pārliecību pauž sportists.

Pēc laika Aigars izšķīrās un ap-
precējās vēlreiz — pirmajā laulībā 
piedzima trīs dēli, savukārt otra-
jā — meita. «Meitiņa pagaidām iet 
bērnudārzā, bet lielākie puikas spē-
lē badmintonu un katrs savā vecuma 
grupā cīnās par augstām vietām re-
publikā. Man ir prieks, ka viņi spor-
to un ir aktīvi. Bez hobijiem dzīve 
ir vienmuļa un bezkrāsaina,» saka 
Aigars.

Orientēšanās 
sportam
viņš sāka pie-
vērsties studiju 
gados, taču pir-
majās sacensībās 
piedalījās jau 
vidusskolā. «Mans bijušais klases 
audzinātājs no lauku skoliņas uzai-
cināja mani uz orientēšanās sacen-
sībām — neko daudz nesaprazdams, 
skrēju līdzi skolotājam un guvu pir-
mo priekšstatu. Pēc tam piedalījos 
vēl vienās sacensībās — pārvērtēju 
savas spējas un pieteicos grupā, kas 
vēl neatbilda manām spējām. Re-
zultātā organizatoriem mani nācās 
gaidīt — kamēr izmaldījos no meža, 
viss jau bija novākts, taču, intensīvi 
trenējoties un apgūstot teoriju, re-
zultāti kļuva aizvien labāki.

Uzsākot mācības universitātē, 
mums jautāja, vai ir kāds sporta 
veids, kurā gribam padziļināti trenē-
ties. Tā kā orientēšanās bija vienīgais 
sporta veids, ko daudz maz sapratu 
un ar ko bija aizrāvies, mana izvēle 
bija skaidra. Pamatskolā un vidus-
skolā man sports īpaši nepadevās, 
bet domāju, ka tagad esmu sportis-
kāks par klasesbiedriem.

Šobrīd strādāju Latvijas Orien-
tēšanās federācijā, un viens no ma-
niem pamatuzdevumiem ir organizēt 
sacensības. Priecājos, ka varu darīt 
to, kas man patīk. Visvairāk man pa-
tīk organizēt sacensības skolēniem, 
jo bērni sporto ar lielu azartu un 
bieži vien pēc pasākuma jautā, kad 
un kur notiks nākamās sacensības,» 
stāsta Aigars.

Orientēšanās sportā rezultātu 
prognozēt ir ļoti grūti — sportists 
jebkurā brīdī var aizskriet pa garāko 
trajektoriju un līdz ar to zaudēt lai-
ku. Tieši tas šo sporta veidu padara 
interesantu. «Atrodot kontrolpun-
ktu, dalībniekus parasti pārņem liels 
gandarījums. Ja neesi pārliecināts un 
pēkšņi ieraugi to, ko meklē, ganda-
rījums ir tik liels kā mazam bērnam, 
kurš atradis konfekti.
Talsu pusē orientēšanās
klubs «Ziemeļkurzeme» rīko orien-
tēšanās seriālu, kas notiek jau 
20 gadu. Cenšamies popularizēt šo 
sporta veidu, un katru gadu mums 

pievienojas kāds 
jauns dalībnieks. 

Orientēšanās kluba «Ziemeļkurze-
me» aktivitāte Talsos ir ļoti sena, bet 
2007. gadā tika pieņemts likums, ka 
klubam jābūt juridiski apstiprinā-
tam. Līdzīga situācija bija ventspil-
niekiem, un, lai nebūtu jādibina divi 
klubi, nolēmām apvienoties. Pašlaik 
«Ziemeļkurzeme» ir izpletusies gan-
drīz pa visu Latviju — mums ir bied-
ri ne tikai no Ventspils, Dundagas 
un Talsiem, bet arī tālākām vietām. 
Esmu lepns, ka darbojos klubā, kur 
ir tik daudz pozitīvu cilvēku, kas ie-
gulda lielu darbu un brīvprātīgi velta 
klubam savu laiku.

Katru gadu cenšamies noorga-
nizēt ko lielāku un nozīmīgāku. 
Viens no šādiem pasākumiem ir 
nakts rogainings. Tas ir orientēša-
nās paveids, kur komanda divu līdz 
piecu cilvēku sastāvā apmeklē kont-
rolpunktus. Komandu uzdevums 
ir, orientējoties apvidū ar kartes 
un kompasu palīdzību, iegūt pēc 
iespējas vairāk ieskaites punktu, 
kuri tiek piešķirti par kontrolpun-
ktu apmeklēšanu. Pagājušajā gadā 
mūsu klubs uzņēmās sarīkot pa-
saules čempionātu rogainingā, kurā 
piedalījās gandrīz 1000 dalībnieku. 
Gatavošanās process ir atkarīgs no 
pasākuma lieluma — pasaules čem-
pionāts tika gatavots pusotru gadu. 
Lai saplānotu distances, izstaigātu 
apvidu un apskatītos kontrolpunktu 
vietas, mazāku pasākumu gadījumā 
pietiek ar divām dienām,» apliecina 
sportists.
Piedaloties sacensībās,
Aigars ir bijis ne vienā vien Eiropas 
valstī. Viņš atzīst, ka piedalīties ir 
foršāk, bet gandarījums pēc labi no-
organizētām sacensībām ir milzīgs. 
«Katru gadu braucam uz Somiju, 
kur piedalāmies grandiozā pasāku-
mā ar nosaukumu «Jukola» — 1600 
komandu vidū izcīnījām 289. vietu. 
Tā kā aktīvi trenēties esmu sācis tikai 
20 gadu vecumā, Latvijas izlasēs ne-

esmu iekļuvis. Augstākos rezultātus 
izdevies sasniegt veterānu grupās. 
2016. gadā Latvijas kausa izcīņā savā 
vecuma grupā man izdevās savākt 
lielāko punktu summu un izcīnīt 
1. vietu. Trenējos vismaz četras rei-
zes nedēļā — skrienu, spēlēju vo-
lejbolu, vingroju un, neskatoties uz 
laika apstākļiem, mēģinu būt aktīvs. 
Šogad esmu nospraudis jaunus mēr-
ķus un vēlos sasniegt pēc iespējas 
augstākus rezultātus.

Latvijā orientēšanās sports ir gā-
jis lieliem soļiem uz priekšu. Viens 
no galvenajiem orientēšanās sporta 
elementiem ir karte. Agrāk tās bija 
ļoti aptuvenas, taču šobrīd tehnolo-
ģijas ir attīstījušās un kartes var uz-
zīmēt, pat neizejot no telpas. Līdz 
ar to precizitāte ir krietni uzlaboju-
sies, un tas izslēdz negodīgas spēles 
principus. Otra lieta, kas ir gājusi uz 
priekšu, ir atzīmēšanās tehnoloģijas. 
Kādreiz bija jāatzīmējas, izmantojot 
zīmuļus — tagad tas notiek elektro-
niski un viss ir precizēts līdz sekun-
des simtdaļai. Trešā lieta ir televīzija. 
Televīzijai ir ļoti grūti izskriet līdzi 
dalībniekiem un uztaisīt skatāmu 
sižetu. Viena no lielākajām problē-
mām ir tā, ka orientēšanās sportu 
ir grūti parādīt, līdz ar to arī cilvēku 
priekšstats un ieinteresētība ir ma-
zāka. Nu tādu problēmu vairs nav,» 
norāda Aigars.

Viņš uzskata, ka gandrīz visās sa-
censībās ir pieejamas distances, ko 
pieveikt var iesācējs. «Viens no va-
riantiem ir startēt rogaininga sacen-
sībās, otrs — izvēlēties tuvākos se-
riālus. Orientēšanās sportā ir daudz 
plusu — tas notiek ārpus telpām, 
vienmēr nākas sastapties ar jauniem 
piedzīvojumiem, iespējams apskatīt 
dažādas vietas un aktīvi pavadīt lai-
ku. Iesācēji ir diezgan azartiski, un 
reti kurš pēc pirmā mēģinājuma pa-
dodas. Protams, ir arī savi mīnusiņi, 
bet, ja līdzi ir maiņas apavi un liekas 
drēbes, laika apstākļi nav šķērslis,» 
uzsver Aigars.


